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Az egyes diapozitivekhez
adott szöveg a nevel6'k t6jékoztat6s6ra szolg61, az elemzést kiv6nja megkönnyiteni.
A közölt méretadatok a 'helyes i'smeretnyujtóst célozzék.
A tcnulök történelmi ismereteit fel kell haszn61ni ar kuiönböző korok t6rgyaláS6n61. Az elvont fogalmak haszn61at6t a leir6s rövidsége és pontoss6ga követelte meg,
azokat a tanulókkal ne ismer+essük, ugyanez vonatkozik
az évsz6mokra is.
.
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6SKOR
Évezredek tapasztalata
alapján az ősember megtanulja az
egyszerU munkaeszközök készitését,
használatát r s ezáltal az állatvilág fölé emelkedik. A beszéd lehetővé teszi a gondolatok köz lését , a tapasztalatok
átadását.
A
természeti jelenségeket
még nem tudja kellőképpen megmagyarázni,
azokat természetfeletti
erőknek, szellemek
muködésének tulajdonitja.
A szellemekre hatni akar, tevékenységüket
befolyásolni
kivánja. Ezért a létfenntartáshoz
szükségesek megszerzésének módja is mindinkább mágikus, kultikus szabályok
szerint alakul. Ezt tükrözik a barlangok falára rajzolt
állatábrázolások
is. A lerajzolt,
"megidézett"
állatot
legyőzöttnek tartja, a rajznak varázserőt tulajdonit .
1. Lascaux-i

barlang

képe sziklarajzokkal

Az ember felhasználja
a legjobb védelmet nyujtó természetes lakásokat, a barlangokat.
Ennek falára rajzolja,
vési ábrázolásait . A barlangrajzok
rendezet lenek, egymás mellé, fölé, sőt olykor egymásra rajzolják a különböző állatképeket . Összefuggő vadászjelenettel
nem találkozunk.
Az ember ábrázolása is nagyon ritka. Bizonyos rendezettséget
az sugall, hogya folyosé két oldalán szinte sorban egymás után látjuk a különbözó
állatokat. Ez az emberi arányokból adódik. Ezt a feluletet kényelmesen elérte az ősember, ezért abarlangfalon
szinte frizszerUen huzódnak végig az állatábrázolások .
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A festékek. kezu! a leggyakoribb az okker, a mész,.. ako .•..
rom, a barna és vörös vas por , melyet óllal"i zsiradékkal és
vérrel kevertek. A barlangok időtál16 sziklafalai eredeti
fr iiseséglJkbe!'t őrizték meg aszineket,
és biztositották
a
rajzok fennmaradását.

2. Bikát ábrázol6 sziklarajz

Lascaux i.e.

20~30 000

A sziklarajzok
mágikus célja a, vadászat sikeres megoldása,
a kivánt zsákmány megszerzése . Az ősember az állatok
mozgásának pontos ismerete alapján reálisan 6brázolja
kedvenc vadászzsákmár.yait.

A bika életszerUen mozog .. Az·,erőteljes;
lendületesr-biz
tosrajzu körvono] szinte anatómiai pontossó9gal határozza meg az állat testének fő fömegét. A belso részleteket
teljesen elhanyagolja,
mindent a körvonalba surit. Érdekes az első és hötsö lábak megoldósa, mely takarással már
szinte látszati térábr6zolást
ed. A petákat részleteiben is
pontosan, kiemelten ábrázolja.
KUICSnösenszép a bika fejének rajza, a hosszu, hegyes, előre álló szarvakkal, vad
tekintetével
szinte öklelésre készen. A fejen ismét gazdagabb a részletek ábrázolása.
ÉletszerUen mozog el képen
látható többi 611at is. A szinhasználat
is valószerUen hat.
A lascaux-i barlang főleg nagyszerU bika- és lóábrázoIésniről., hires.
«

3. Pattintott

és csiszolt

kőszerszámok.

Edények

A korai pattintott (sorlő] és kés6'bbi csiszolt kőszerszómok
(kalapácsok) CSsszehasonlitása mutatja az ember szerszám-
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készitő

Ugyességének fej lődését . A legegyszerUbb eszközöknél is a célszerUség szempontjai alakitják,
határozzák
meg o formöt , A csiszolt kőszerszámoknál a technikai kivitel is figyelemre méltö ,
A tUz feltolölőso
és felhasználása
lehetővé tette o fazekasság ki a Ioku lásm . A nádból , sösbö I font, ogyag9a I bélelt kosarak helyébe az égetett cserépedények
kerülnek,
Ezek kezdetben még megőrzik o fonásból eredő diszitést,
melyek később geometrikus, karcolt, festett diszitéssé
alakulnak.
A sokszor félméteres nagyságu edényeket élelmiszerek tárolására használta az ősember.
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EGYI

PTOM

MÜVÉSZETE

Az óllattenyészfés,
földmUvelés és kézmUipar, valamint
oz egyes termelési agak közötti munkcmegoszrés és a termékek kicserélése következtében
lehetővé valt a javak
felhalmozása egyes emberek kezében,
Igy klclckul a vagyonosak, vagyontaionok
és a robszo lqök osztölyo , Létrejön az első osztölytörscdclom.
A rabszolgamunka vől ik a
társadalom létének alapjává.
A földmUvelés a nagy folyamok völgyében alakult ki - igya Nilus völgyében is -,
ahol részben az örcdésok,
részben az öntözési lehetőségek
blztos itottök a termelés feltételeit.
A föld a fáraó és az
uralkod6 osztályok birtokaba kerull.
A mUvészet 1 a tudomany és a vol lés is az uralkod6 osztölyok érdekeit szolga/ja.
Megszemélyesitett,
allatok ké:'"
pére formalt természeti erőket lmédnok , A mitol6gia földi képviselője Amon fia, a föroö , (Amon a napisten.)
4. Kheopsz piramis rekonstrukci6ja.

Gizeh Le. 3000-2500

A piramis a fara6k temet~ezési helye, melyben örök időkre sz616 emléket akartak maguknak emelni. A gJla alaku
forma, a 'Ikó'hegyll nyugalmat I az örökkéval6sag gondolatOt sugallja. A sivatagból kiemelked6 kolossz61is épitmények~n a robszojqők tízezrei évtizedekig dolgoztak.
Legnagyobb méretu a Kheopsz-piramis,
melynek magassaga
146 méter (a Gellérthegy
132 m.), oldaléle 233 méter.
A hatalmas kőtörregben elenyésző méretu sirkamrához
(30 m2) rejtett folyosórendszer vezetett.
A kőtömböket
rendkivuf pontosan, szinte hézagmentesen
illesztették
ösz-
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sze. A piramist fedett folyosó kötötf e össze a Ni Jus meJletti
völgjf'emplommal. A plrornls körU! a családtagok vagy főt iszi
vise ió'k temet keztek •
A piramis szimbol lzől]c Egyiptom társadalmi felépitettségét is, melynek csucsán a fáraó 611, alapja az elnyomott
rabszolg6k osztölyc ,
5. A karnaki

templom oszlopsora

i.e.

13.sz.

Egyiptom épitészei nagyméretu szabad belső teret nem
tudtak létrehozn i • A belső teret oszlopiorokra tagolt6k,
és erre az oszloperdőre helyezték a vizszintes kőgerend6s födémszerkezetet . Az oszlopok távolságát - a fesztávot - teh6t a kőgerendák nagysága határozta meg. Az
oszloptörzseket
vésett domborrnüvek és egyiptomi irásjelel
diszitették.
Az épület középső része magasabb volt oz
oldalsó részeknél (bazilik6'lis elrendezés).
A belső tér
6ttekinthetetlen,
rejtélyes volt csak az oszlopsorok irányában lehetett látni. A templomnak ezt a rejtélyességét
a belső tér sejtelmes, gyér vil6gitása még tovább fokozta.
f

A templom Egyiptom egyik leghatalmasabb épitészeti emléke, melyet a fárcók több évszázadon át épittettek . LenyUgöző méretét jól szemlélteti a monumentól is, több
mint 20 méter magas oszlop előtt álló alak, mely szinte
eltörpül a hatalmas méretek között.
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6. II. Ramszesz sziklatemplom

Abu Szimbel i.e.

1250

A templomot a Nilus melletti sziklafalba vájták. Keletre
néz6 homlokzatót a fáraó négy hatalmas (kb. 20 m.), uI6
szobra dísziti. A ko!osszális szobrok versenyre kelnek a
hegy méreteivel.
Asziklafalhoz
tapadó merev szobrok a
homlokzat &Bk statik6jót szolgálva szinte megtánasztják
a sikra faragott I diszített sziklafalat . A kisebb szobrok és
reliefek fokozzák a homlokzat monumentalitás6t.
7. Rahotep és Nofrét szobra i.e.
Az s-ek élet biztositás6ra
az elhunytnak szoborban,

2550.

Szinezett

mészk6

a mumifikálás mellett kialakul
dombormuben való megörtlkitése.

A korai fára6szobrokban a II front al itás törvényell érvényesui. A fej, a nyak, az altest a t&zshBz viszonyítva semmilyen elfordulást,
elhajlást nem mutat. A test legf6'bb formáit a néz6vel szembefordulva ábrázolták.
A szobor testét
az orrán és küldökén ót elképzelt fUgSŐleges vonal két
egyenl6, értéku részre osztja.
Rahotep és Nofrét portrészerUen megmintázott a'ca maradandóságot, bölcs nyugalmat áraszt. A nyugalmat sugallják a végtelenbe tekint6 szemek, a testformák nagyvonalu
leegyszerusitése
és a dekorativ szinezés. Diszit8 tendencia
mutatkozik Nofrét hajának mint6z6sában és anyokék
vonalritmusában is. Az ul6 szobrok háttérlaphoz tánaszkodnak, mely a lezárás szerepén tul meghatározza a szebor
egy f6nézetre való komponáltságót (szembSInézet).
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"t:

8: Irnok-szobor

i.e.

2450. Színezett

mészkő

A fél-életnagys6gu,
szinezett mészkőszobor zárt formálása
lefelé szélesedő méreteivel o piromishoz hasonló hatást
kelt. A végtelenbe tekintő Uvegszemek oz örök figyelem
és parancsra v6r6s, o test majdnem szimmetrikus (frontális)
elrendezése oz öbszolut nyugalom kifejezését szolgálják.
A portrészerlIén megnintázott
orc intelligenciát
és szolgálatkészséget
mutat, ebben oz értelemben tökéletesen
tukrözi társadalmi helyzetét és társodalmát is. A szebor
zártsága,
o koncentrált figyelem sugallta merevsége ellenére is életteljesnek
hat csillogó tekintetével,
realisztikus szinezésével
és kifejezően mintázott' kezével.
9. Rel ief Tut -Anch Arnon trónszékéről

i. e.

1350

A trónszék (o sorozat 12. képe) háttámláját
o királyi pár
dekoratívan szinezett lapos dombormUve disziti. Fejuk felett Aton istent jelképezi a sugaras nopkorong . A sugarak
áldást osztö kezekben végződnek. Az enyhén mélyitett
dombormUvön jól látható, hogy o trónszék meghosszabbított lába, valamint o párnázás következtében
oz ulő fá-06
feje oz álló emberekéveI egy magasságba keruit, így nagyobbnak hat oz embernél, ezzel is isteni eredetét kívánták jelképezni.
A gazdag fantáziával
olokitott berakásos
fej - és nyakékek o hieroglif jelekkel egyutt fokozzák o
dekorativ hatást.

10. Állathajtó

i.e.

1411-1375. Thébai sirlelet

Összehásonlitva
o borlongrajzzal
(2. kép) ez o kép nyugodt mozgást ábrázol. Az állatok má- szeliditettek.
Az
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ember puszta jelenlétével,
kézmozdulat6val
irányitja az
egész csord6t. Szinte jelképesen magasodik az állatok fölé. A gazdagságot,
vagyont is kifejező csord6t az első
állat konturvonalának
többszörös ismét Iéséve I és aszinek
változtltas6val
érzékelteti
a mUvész. Ezt a ritmikus rt-mdet csupán a szarvak kusza vonala bontja meg. Az egymás mögé scrckoztotésscl
teret érzékeltet,
a tér mélységét
azonban nem a távlati szabályok szerinti kisebbedéssei,
hanem takarással érzékelteti.
A "téri" egymás mÖgöttiséget
a "sikon" egymás ,fölött rendszerint vonaira sorakoztatva
ábrázolják az egyiptomiak.
A felső Ures teruletet hierogIif jelekkel töltik ki.
11. Vadászat

i .e.

14.sz.

Thébai sirlelet

A könnyU papiruszcs6nakon közlekedő főalakot méretével
emeli ki. Lábánál kislánya, mögötte felesége van. Az
alakok rajzában a frontalitás érvényes-ul. Az emberi alakok ábrázolása merev, jelképes, sikszerU. A testrészeket
a legkifejezó'bb formában - a kezeket,
lábakat és fejet
oldalnézetben,
a vállakat és szemet előlnézetben
- ábrázolják. Az állatok és növények ábrázolása reálisabb,
kulönösen a vadász6 macska mozgása életszerU. A felrebbenő madársereggel jól érzékelteti
a tér mozgalmas kitöltését . A vizben a Ni lus állat- és növényvilág6t
l6tjuk kulönböző néző~
szerinti ábrázolásban
(o vizet' felulnézetben, a ha a at virágokat oldcilnézetből).
Az állatok
megrajzol6sakor
is a legjellemz6'bb nézetet veszi figyelembe. Az Uresen maradó feluletet képirás tölti ki, mely
a tulvi!ági életre utol.
I
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12. Tut -Anch Amon trónszéke

i. e • 1350

Szembetünő ennek a majdnem három és félezer éves trónszéknek a mai székhez való szerkezeti és aránybeli hasonlósága. Ez a tény azt mutatja, hogya funkcionális
céllal készült tárgyaknál mindig figyelembe vették a rendeltetést,
az emberi arányok, valamint az anyag álta-I-meghatározott
feltételeket.
A trónszéknek kiemelési szerepe is van. Ezt a mé Itóságos tartásra kényszer itő egyenes
háta, az átlagosnál kissé hosszabb lábai és gazdag diszitése biztositják.
(Lásd a 9. kép szövegét!) A diszités nem
öncélu, hanem [elképes , pl. az oroszlánfej az erő és a
királyi hatalom jelképe, akarfák
Alsó- és Felső-Egyiptom
sz irnbö lumoi •
13. Tut-Anch

Amon ko~rsóia

i.e.

1350

Az aranyozott fából készülr , ember alaku koporsö a fáraót ábrázolja Ozirisz isten alakjában.
Keresztbe tett
'kezében a fejedelmi jelvények: görbe bot és ostor. Homlokán kigyó- és keselyufej látszik, mely Alsó- és FelsőEgyiptom szimbóluma. A fáraó hatalmi jelképe az óllszakál! is. A szoborszerUen mintázott
gazdagon diszitett és
szinezett koporsó egyben iparmUvészeti, szobrászati és
festői munka.
f

A halottat hetes, fokozatosan kisebbedő koporsórendszerbe zőrtök örök nyugalmának biztositása érdekében.
A hatalmas kőszorkofágot három külső szekrény védte, melyben
ismét hármas ember alaku koporsöbcn feküdt o holott, orcny-
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maszkkal oFején •. A képen lótható- koporsö a legkulső,
ember alaku, ezért az é Ietnagyságná I jóval nagy06b.

14. Kutyaszobor

Tut-Anch

Amon siriából

i .e.

-

1350

Az örök életet a háboritatlanság
biztositotta
a halott számára az egyiptomiak szerint. Ezt a célt szolg61t6k a piramisok eltorlaszolt,
rejtett folyosói, a fent leirt koporsö+
rendszerek és a mumifik61t tetemet őrző "istenszobrok" is.
A kutya alaku, sokölfeju istenszobor (Anubisz) - örnnag6ban is az örök v61tozatlans6g gondolatát sugallva ~ TutAnch Amon nyugalm6ra őrködött. Az anatómiai ismeretekre és realisztikus megfigyelésre-vallószobor'~lszhat6s6ban'
..-"'.
dekorativ jellegU. Ezt bizonyit ja a szem miraz6sa,
a
he~yesen fel611ó fulek erőteljes szinezés,e
a nyakon levő dekorativ aranyszalag szimmetriku~n~ezése
is. Az
anatómiai jelzések a formák plasztikus tagol6sát I a felulet
finom vonalu ritmik6j6t szolg6lj6k.
,/

JS

15. Nofretete

portréja

i.e.

1370 körUI

A szinezett,
életnagys6gu mészkőszobor a kor6bbi f6ra6szobrokhoz viszonyitva (pl. 7. kép) realisztikus
tenden,
ci6val és nagy kifejező erővel 6br6zolja a kir6lynőt. A
hosszu, vékony nyak finom vonala, az átszel lernült keskeny arc, az átlagosn61 nagyobb, mélyen 6rnyékolt szemek érzékeny,
elgondolkodó,
érdekes szépségU nőt ábr6zolnak. A realisztikus szinezés is az életszerUséget szolgólja. A dekorativ nyakdisz lez6rja és alóhuzza a fej
szinte modernul ható, nagyvonalu mint 6z6s6t kir61ynői
I

fenségét

.

i3

MEZOPOTÁMIA

MÜVÉSZETE

Mezopotámia földrajzi fekvése hasonló Egyiptoméhoz,
ezért
itt is az öntözéses mez8gazdálkodás
és ioz állattenyésztés
a gazdaság alapja, de jobban ki van téve rabló népek betöréséinek.
Mezopotámiának
azonban sem fája, sem fémbányái nlncsenek,
kével sem rendelkezik.
Ez sajátoso/", jelentkezik mUvészetében (zománcozott,
égetett cserép).

16. Istar-kapu

i .e.

570

Babilon városának egyik kapuja. A várost övez8 vastag
falaknak anyaga nyerstégla,
illet8leg föld volt (a k8 hiánya miatt). A falakat és kapukat mázos téglával védték
az id8 viszontagsága ellen. A zománctégláb61 kirakott
csillogóan szines állatreliefekb81
(bika, oroszlán, kigyó
- sárkány) alakitott frizsort egymás felett több rétegben
megismételték,
a feluletet mindig világosan,
áttekinthet8en, mértanias szigorral rendezték.
Lezárásként sik jeIfegu viróg- vagy sza Iagornament ikát alkalmaztak,
mely
összhatásábanigen
diszessé, szinpompássá tette az egyébként sulyos erődjellegU épitményeket.
FelUI is dekorativ
lezárást alkalmaztak,
a lépcsőzetes pártadiszitést
(asszir
párta).
Ismerték és clkclmcztök

a boltozatot.

17. Kapuörző démonok i.e.

9.sz.

A palotakapuk jelképes őrei az emberfejből,
ból, bika- vagy oroszlántestből
összeállitott,
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sasszárnyaz emberi

I
és állati erő egységét szimbolizáló démonok. A fej .és az
előrész szabadon, k~rplasztikusan mintázott. A kapu falsikjához kapcsolódó oldalrész magasrelief.
Hogy előlről és
oldolröl is reális látványt nyujtson, c:st lábat alakitottak
ki. A felulet megmintázása finom és aprólékos. Szigoruan
rendezett,
dekorativan disztitett szárny, gondosan fésult
szőrzet jellemzi a rajzosan vésett dombormuves részleteket.

'8.

Testőrc:sk II. Artaxerxesz

palotájából

Le.

4. sz.

Az emberi alak ábrázolásában
jelentkező diszitő szándék
a ruházat ornamentális megoldásábóI ered. A mozdulatok
szigoru azonosságát,
a formák merevségét a dombormU
ritmusa oldja fel a váltakozó szinek nemes C:Ssszhangjával.
Az alakok méltóságteljes mozgása Unnepélyes hangulatot
áraszt. Az ábrázolás biztos rajztudásról,
kiforrott technikárói tanuskodik.
KulC:Snlegesen gazdag szinességét az elvont háttér halvány, lazuros kék és zc:sld szinei nek kifogyhatatlan variáci6ja adja.
19. Bikafejes

hárfa Urból

A diszitmény erős szobrászati hatást mutat. A kedvelt motivumot felhasználva a hárfa egyik szárán alakitották ki
ezt a realisztikus életszerUséggel,
érzékeny plasztikával
mintázott bikafejet • ValószerUségét az a biol6giai rendellenesség sem csökkent i, hogy a bikának szépen rendezett, stilizált szakálla van. Hasonlóan dekoratív - minden ele lensége ellenére is - a szem és a homlokszőrzet
kialakitása.
A fából készülr , laparannyal boritott és zöl>
des kék lapiszlazuli drágok6'berakással díszitett hárfa ma-
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gasfoku mUvészi iparróll'
kodik.
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fejlett

technikai

tud6sról tanus-

GÖRÖG
~

'.

MÜVÉSZET

A gÖl"ögl)k kezdetben szintén fl:sldmuveléssel foglalkoztak,
de korón megtanultak hajózni, s igy bej6rtók a Földközitenger partvidékét • Gyarmatokatalapitottak,
rabszolgókat
szereztek.
Ennek hatósa ótalakitotta
Görögorsz6g egyes
pol iszainak gazdasógi életét.' Tökéletesedtek
a mesterségek, kifejlődött a kereskedelem,
s az uralkodóosztólyok
mellett kialakult az iparosok és keresked6'k gazdag oszt6Iya. A gazdagsóg polg6ri öntudatot s virógz6 mUvészetet
eredményezett.
A mUvészet középpont jóba az ember kerul. Isteneiket is
emberi alakkal és emberi szokósokkal ruhózzók fel. Az
egész ókori görög müvészet a vallósós mitológia és a görög embereszmény sajótos megnyilvónulósa.
20.

Poszeidon-templom

Le.

5.sz.

Paestum

A Templomot Poszeidonnak,
a tenger istenének tiszteletére épitették.
Kulső megjelenésében
szoborszerU, statikus. Konturjai összefogottak,
zártak. A h6romlépcsős
alépitményből közvetlenul nő ki a dór oszlop, felfelé
finoman, rugalmasan keskenyedve,
melyet a vójatok is
hangsulyoznak.
Az oszlopfő Jógyan kiszélesedö végződéssei biztosan t6masztja aló a reó nehezedő terhet, a
kettős kőgerend6zatot.
Az oszlopok tömör ritmus6t az
oromzat összefogó h6romszöge (timpanon) z6rjo le, melyet szobrokkal diszitettek.
A pórkóny alatt k6'be faragva utónoztók az egykori fagerendózatot I a közte kimaradó részeket dombormUvekkel töltötték ki. A mészk6'bő1
épult templom fontosabb szerkezeti részeit szinezték.
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A g&ögöknél szinte eln:'aradhatatlan
épitészeti elem az
oszlop, mely az épUlet ritm ikus diszitését,
szerkezeti
rendszerét és stilusát is meghatározza.
A körulfutó oszmély fény-6rnyék hatóssal is gazdag it ja az épUet ulsé> képét, s es:tben átmenetet létesit a nyilt kulső és a zárt belső tér között.

IOPSr

21.

Nike--templom

i.e.

5.sz.

Nike a győzelem istennÖJe (28. kép). A j6n oszlopokkai diszitett templom rendkivul finom arányu. Lépcsős
talpazatra
állitották.
A Poszeidon-templomhoz
hasonlóan itt is a fUggőleges és vizszintes vonalrendszer harmonikus kiegyensulyozotts6gát
találjuk.
Akarcsu,
finoman rovátkolt oszlopok felfelé egyenes vonalban keskenyednek. Ez az épUletet látszatra magasabbá, karcsubbd teszi, a hármas osztósu vizszintes kőgerendázat
könnyebbnek érződik felette, mint a dór épitészetben.
Jól láthat6 az épUleten, hogy a vizszintes kőgerendós
szerkezet az oszlopf6'k fölött kötődik. - Felette frizsor
szalad végig. A csigavonalas oszlopfő és az oszloplábazat a j6n oszlop jellemz8je.
A görögök a szertartást a templom előtt tartják,
a
templomba csak az istenszobor kerUl. Ezért a belső
térképzés - mint a Nike-templomnál
is látjuk - nem
jelentős, ,a mUvészi kifejező szándék a külsejében
je.entkezik.
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A 28. képen bemutatott Nike szobor szányas.
Ebben a
kis templomban szány nélkul mint6zt6k az isten~,
annak kifejezésére,
hogyagyőzelem
Athénből soha ne repUljön el.
22.

J

Görög szinház

Delphi Le.

6.sz.

A vallósi kultuszb61 kialakul6 szinj6ték uj épUletform6t
hoz létre, a szinházat , mely fontos szerepet töltött be
a görögök életében.
Rendszerint domboldalon épitették.
A lépcsőzetes uléssorok ivesen helyezkedtek
el egy kc:sr alaku tér körül ,
Kezdetben ez volt a szinj6t6k helye, kés6'bb 6tkerult a
szinpadra, mely mindig a lejtő felőli oldalon volt, és
h6tterét fali al zárták le. Ez az elrendezés kitUnő l6tósi
és akusztikai feltételeket
biztositott . A nézőtér osztösc,
lefelé fokozatosan rövidulő sorai szinte vezetik a tekintetet a szinpadra, melynek h6tterében a végtelen görög
tájCltj a természetet, vagy a tengert l6tjuk.
23. Kariotidók

J

csarnoka

j.e.

410

Az oszlopokat helyettesitő kariatidák "fiatal nőalakok"
6tveszik az oszlop teherviselő 'Szerepét • A ruharedő
tulnyom6an fUggőleges, és az oszJopszerUség hatására
törekvő vonalritmus a tartó szerepen kivul dekorativ
jel/egU is, s nemes nyugalmat sugároz a természetesen
mozg6 alakoknak.
Az áll6 alakok testsulya az egyik
löbon nyugszik, a másik láb szabad. Ennek következ>
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tében oz egész test enyhén megmozdul, o mozg6sok kiegyenlit8dnek
(kontroposzt ). -A szobrok minden nézetb81
z6rt, de harmonikus képet Qf\titanak. A méltós6gteljes
alakok - o fény-6rnyék j6t~k következtében
- fest8i
kapcsolatot teremtenek.~
sulyos, tömör alap és o gazdagabban diszitett ~k6nyzot
vizszintes lez6r6sa között.
24.

Görög oszloprendek

Els~ne~ o dór oszlop-end (oszlop és gerend6zot) alakul
ki~ melynek péld6ja o Poszeidon-templom,
ahol az
oS~top, a fejezet,
valanint o gerend6zot leirósót megadtuk. (20. kép)
A jón oszlo~end a dórral majdnem egyid6'ben alakul
ki, de ann6 karcsubb, sudarosabb. Az oszlop fejezete
csigavonalas,
és 16bazata is von. A gerend6zot fels8
részén folyanotos friz fut végig.
A korinthoszi oszlop-end lényegében oz oszlopU) kiképzésében tér el o jóntól, ann61 diszesebb és magasabb,
o finoman hajló akanthuszlevelek
diszitik.
25.

lovasok

Parthenon

friz"f"észlet

j

.e.

5.sz.

A templom kuls8 fal6n felul körbefutó 1 méter magos
folyanotos dombormu - friz - az athéni nép Unnepi
felvonul65ót 6br6zolja. Ez o polg6rs6g megnövekedett
öntudatót tukrözi. A laposan mint6zott I finomon vésett
lendUletes Téc:srvonalakon belul a formót csak enyhe
dom bor it óssal alakitj6k.
A friz legnagyobb része a 10-
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vas ifjak felvonulás6t ábrázolja.
A 160 méter hosszu dom>
bormUvön az Unneplők szabad csOportositósbon, folyamatosan sorakoznak egymás mellé. A menet hullánz6 ritmus6t
a lábak és karok mozgásának lendUlő vonalai érzékeltetik.
Tökéletesen megoldották a dombormUsáv egyenletes kitöltését I elsősorban dekorativ okokból ugy, hogy az elokek
és lovak feje hozzávetőlegese'n
egyenlő magasságba keru It •
A profilban ábrázolt arcok (frontolitós) komolys6ga és az .
ulő alakok unnepélyesen merev testtartása öntudatos mélt6ságot sug6roz.
A friz egyik legf6'bb értéke
mozgó kitUnően megfigyelt,
latábrázolósokban
rejlik.
26. Archaikus

szobor i .e.

a ~sodálatos sokféleségben
érzékenyen megmintázott ál-

6.sz.

A fiatal nőt ábrázol6 szebor Unnepélyes, merev form61ósa
és a ruhored6'k egyenletes vonalritmusa az oszlop formáj6t
idézi. A fel Ulet zórt ~ aszi l6rdságot érezteti.
A formák
természetes iveléssel, szinte alig észrevehetően mennek 6t
egymásba. A szebrész kerül i az erőtelJes mélyitéseket és
klemeléseket . A 16bak egyenletesen
hordják a terhet, az
állás teljesen merev (frontolitós), a ruhoredők a földig érnek. A ruharedö vonalj6téka kifejezően követi és érzékelteti a tesf form6j6t, e mellett csodálatos felulerl ritmikót
ad a szobornak, mely enyhén szinezett volt.
27. Myran:

Diszkoszvető'

i.e.

5. sz. M6rv6nymásolat

Az eredeti bronzszebor r6mai márványmásolata mutatja
azt a fejlődést
melyet a görög szobrászat az 5. szözcdben
elért.
I

21

Az atléta dobósra lendulő karja er6teljes,mozgóst
érzékeltet, melyet a többi testrész bOl1yolult, csavart mozg6sa követ. A mozg6sérzetet fokozza az, hogy az alak
egy lóbon 611, m6sik 16ba a mozg6slendnlet
ir6ny6ban
emelkedik.
A kilendl.JIS kar, a v611ak és a mósik kar ive
adja a mozgós energiavonalót,
mely ez er6feszités nagys6gót is érzékelteti.
A fej, a törzs és a földön nyugvó
16b tört S \Ionala egyensulyt biztosit a komplik61t mozg6snak. Az ilyen lenduletes mozg6s6br6zolóst a k6
anyagszerUsége alól felszabadult bronzszobr6szat tette lehet6vé. Az atlétaszobrok az olimpiai versenyek gy6zteseit örökitették meg a koremberide61 jaként .
28. ,SzQ'nothrakei

Nike Le.

2.sz.

A gy6zelem

istenn6je eredetileg egy hajó orrdisze volt.
Ebben a szoborban a görög mUvészt mér a lebegés, a
repülés szobrószi megoldósa foglalkoztatja.
A sz6rnyak
csak jelzik a repulés képességét. A szobor sulytalans6gót, libbenését a fuvallat hatós6ra öblösöd6, sodród6,
testhez simulö ruhared8k érzékeltetik.
A ruha klasszikusan red6zött form6jót a repülés lendulete fellazitja,
lobogtatia.
A Iöbok rn6r sulytalanul érintik a talajt.
A repülés is harmonikus, könnyed, Unnepélyes mozgóst
mutat .
29.

Laokoon csoport

i.e. 1. sz. M 6rv6ny

A szabor teljes körplasztikuss6ga ellenére is lényegében egy nézópontos , A kigyók gyUrOz6 form6i között
hal610s kUzdelemben verg6d6 alakok görcsös mozgóso
nehezen tekinthető 6t. B6r laokoon alakja er6teljesen
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kiemelkedik,
a szem mégsem nyugszik meg rajta, hanem
állandó mozgósra kényszeritve fedezi fel a szobrósz kivóló mesterségbeli tudósót. A mozgalmas mintózós festéH
fény-6rnyék hatást kelt. MindhcSrom alak felnőtt- arónyokat mutat, a férfi és gyermekek közti kulönbSéget nem a
sajótos testformával , hanem a "felnőtt test arányos kisebbitésével ~Idiák meg. A szobor , mely a késői görög szobrészat egyik leghiresebb alkot6sa, a kor hanyatló társadalmának szenvedélyes,
de hiábavaló kUzdelmét is szimbolizálja.
30. Győztes

atléta

feje Le.

5.sz.

Bronz

A nemes tartásu fej mélyen ulő szemével belső koncentráltságot, komolyságot fejez ki, melyet a haj jótékos, finom
ploszt ikéjo koronöz . A formák kerekitettek,
élesebben elválasztott feluletet csak a szem és száj vonal6nál találunk.
Jellegzetes az egyenes vonalu orr, mely kis hajlóssal kapcsolódik a homlokhoz , A győztes atlétában nem a nyers
erő jut kifejezésre,
hanem a harmonikus testileg és szellemileg egyaránt fejtett ember tiEusát mutatja.
31. Geometrikus,

fekete

és yörös alakos v,ózák

A görög mUvészet fej lődését a vázafestészetben
is nyomon
követhet juk. A diszités a váza feluletéhez
igazodik. A
geometrikus diszitésU vázákra először csak mint elszigetelt
sor kerul az első figurólis ábrázolás.
Az emberi alakok rajza jelképszerU, primitív. Később a vörös szinU alapra festett dlckokbo a részleteket
- szemet I szájat, izmokat már több életszerUséggel karcolj6k bele. Fekete alokos váza.
A volőszétü ábrázolás igénye a vörös alakos vóz6kban fut el
a legmagasabb fokra.
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RÓMAI

MÜVÉSZET

A tönkrement kisbirtokon létrejcSvő rabszolgatartó
társadalomben a hatalmas gazdagság meiiett egyre szaporodik az
ókori proletárok száma. A gyorsan terjeszkedő Róma a
császárságban találta meg azt a formát, melynek katonai
erejével fenn tudta tartani uralmát az egész ókori civili zált világ felett, és ideig-óráig megoldotta a belső társadalmi problémákat is.
A rómaiak kitUnő katonák, klvölö politikusok és szervezők
voltak. Gyakorlatias
érzékkel főleg a éplr észet vonalán
tUntek ki, és a realista portrészobrászatban
alkottak maradandót.
32.

Nimes,

római vizvezeték

i.u.2.sz.

Franciaország

A völgyáthidalás
hatalmas méretu két egyforma, al~6 és
egy jóval kisebb felső örködsorböl áll. Magassága majd- .
nem 50 méter!
A boltives szerkezet praktikus felhasználását
látjuk a
képen. A vizvezetéket
hatalmas kőtömbökből kötőanyag
nélkul falazták.
ATra törekedték,
hogy felfelé, az épitmény egyre könnyebb legyen, amit nemcsak az első
emeleti szint vékonyabb pillérsorával,
hanem a legfelső
szint apró árk6djaival érzékletesen
is ki akartak fejezni ..
A méltóságteljes
alsó nagy ivek felett végigfutó felső árkádsor könnyed z6róritmust ad a monumentél ls áthidalásnak.
Ezek az épitmények a római világbirodalom
jelképei Európában, és bizonyitják a római mérnökök kiváló képessé-
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geit is. Nemcsak vizvezeték célját szolgálta,
hanem hid
is, melyen a birodalom egyik hodiutja vezetett át össze:
kötve o hatalmas területeket
R6mával.
33.

e aracalla

fUrdője i. u. 3 .sz.

A császárkori

R6ma legnagyobb épülerei o fUrdők voltak.
e aracalla fürdője egy 350 méter oldalhosszuságu négyzetes alapterületen
épült, melyben nemcsak fürdőmedencék,
hanem étkező és szórakozóhelyek
is voltak.
.
A boltozást nem a rómaiak találták ki, de ők használták
fel először nagyméretü belső terek fedésére. A fürdóépuletet számos hatalmas boltozat és egy óriási kupola fedte.
A képen jól láthatók o magos erős falak és két oldalsó
helyiség feletti boltozat.
Ebből elképzelhetjük
a középső
tér monumentális méreteit
melyben o sétáló alak szinte
elvész. A márvánnyal és bronzzal gazdagon diszitett épület elpusztult
de mo is csodálatot kelt bennünk monumentolitása és a rómaiak mesteri téralakitó
müvészete.
I

I

A császárok által épitett fürdők használata ingyenes volt.
Rómában az i. u. 4. században II nagy és ma jdnem ezer
kisebb fürdő volt.
34. Pantheon

külseje

I.U.

2.sz.

A római építészet egyik legnagyszerübb alkotása 043,2
méter átmérőjü, felül 9 méteres környilással épült beton bolthéjas, téglaives,
félgömbkupolával
fedett templom,
melyet a XIX. századig nem tudtok tulszárnyalni .
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Kivulről jól érzékelhet6'k a nagy épitészeti egységek, a
felmenő fUggőleges falazat,
a kupola és az eléje épitett
hatalmas homlokzat gBrög templomra emlékeztető kiképzése, mely összhat6sában egyszerU, nemes. A hatalmas
méretu kupolát al6t6masztófalak
igen vastagok (7 méter).
Ezeket Fülkékkel
könnyitik, ami a belső tér formálás6t
gazdagitja.
A kupolahéj öntött betonból kés zUIt . A betont felfelé egyre könnyebb anyagokból keverték és bronzlapokkai fedték. A rómaiak teh6t feltalálták
azokat az
uj szerke.zeti formdkat és épitészeti a~}'·agok.Jt, mellyekkel a nehéz és drága k6boltozatot helyettesiteni
lehetett
a méretek növelése mellett.

)5.

Pantheon

belseje

A Pontheon belső elrendezése központos (centrális),
a
köralaku tér nyolcszögletes,
illetve fé lkorlves fui kéve l
bővul. Ellentétben a göröggel itt a belső tér válik hangsulyossá. A Pontheon belső térélménye monumentális, lenyugöző. A belső tér magassága akkora, mint az alapkör átmérője. A párkányzat két részre tagolja a falakat,
az alsó magasabb, a felső alacsonyabb,
·5 szinte
ennek
csökkenő mértékét veszi át a kazettás kupola, mely ritmikáiával,
ploszt lkus fény-árnyék játékával és felfelé
csalóka kisebbedésévei
optikailag magas it ja a belső tér
méreteit.
A görög épületen a diszités szerves, az épi. tészett szerkezetet
követi és hangsulyozza,
itt a kazetta csak diszités, nincs összefUggésben a kupola
szerkezetéve I .
A centrális téralakitás
a r6mai gondolkodást
mely az egyént helyezi a középpontba.
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is tukrözi,

36. Colosseum

i.u.

75-80. Róma

Az anfite6trum elliptikus porondja óllatviadalok,
j6tékok, s6't tengeri esetök szinhelye volt.

gladi6tor-

A 188 m hosszu, majdnem 50 m magas épUlet kb. 50-60
ezer nézé) befogadós6ra volt alkalmas. 80 földszinti á'kódnyilóson, sz6mtalan belső lépcsósoron és folyosórendszeren
6t a néz6'k tiz perc alatt tudtók megközeliteni,
illeté)leg
elhagyni a nézőt eret . Ez mai értelemben véve is tökéletes
megoldősnek szám it .
H6rom alsó szintjét oszlopos 6rkódnyilósok tagoljók, ai
épitmény szerkezetét
(falrendszerét) követve. Az oszlopok
és ivek a felulet vizsz intes és fUggő!eges elemei, a díszítést szolgólj6k és végtelen ritmusban oldjók fel az épület
monumentólis tömegét. Az alsó rész erős fény-6rnyék j6ték6t, a felsé) rész magas, tömör - csak kis nyilásokkal megszakitott , Ia pos félpillérrel
és p6rk6nnyal diszitett - felUlete z6rja le, teszi nyugodttó. Az alkalmazott oszloprend
felfelé könnyedébb hatásu, egyre karcsubb, csak diszitő
elem, tartószerepe
nincs.
37. Constantinus

diadalive

I.U.

312.

A rómaiak alakitjók ki a reprezent6ciónak
és épitészetnek
saj6tos termékét, a diadalivet.
Nem kapu, csak azért létesult, hogy a birodalom gyé)ztes hadvezére Unnepélyesen
6thaladjon alatta. Ez ismét az egyén kl:Széppontba helyezésének tipikus péld6ja. A felvonulási ut tengelyén épult.
A kapuk aróny6t követé) vizszintes és fUggé)leges tagolósok
nemes arónybcm oszt jók az épitmény tömör, ed/teljes hat6-

s6l'.--A középs6 iv lényegesen kiemeltebb.
A falfeluletet
gazdagon díszítik négyszögletes és ives mez8kbe kompon61t magos dombormUvek. A négy pillér elé diszités céljóból 611itott oszlopok er6teljes fény-6rnyék j6tékot adnak a feluletnek,
de épitészeti (szerkezeti) szerepuk
nincs. A p6rk6nyzQt feletti magos falra kerul az Unnepelt dics6ségét meg6rökit6 felirat.
38. Vettiusok

hózónak

perisztiliuma

Lu.

1.sz.

Pompei

A római lcköhözckbcn a kulönböz6 helyiségek egy kBzponti térb61 nyiltak, melyet az utca fel61 folyosón közelitettek meg. A lak6hóz megvilógitósa centrólis,
a
központl tér nyitott tet6részéb61 kapta. E mBgött helyezkedett él a képen I6tHató díszes oszlopfolyosós udvar,
melyet körben szi ntén helyiségek vettek kBrUI. A kis udvarokat nBvényekkel, szobrokkel , szök61<utakkal diszitették az e161<e16 hózakban.
39. Cs6szá'-portré

i.u.

3. sz. eleje

A fej könnyed elmozdul6s6val elevenen,
természethuen
mutatja be C ar ac ali a cs6sz6r kissé durva, er8szakos von6sait. A karakteres emberóbrózolóson tul er6teljes jellem6brózol6st is ad a szobr6sz. A mélyen u16, bizalmatlan" de szuggesztiv szemek, a vastag szój, az alsó ajak
kissé g6gös 611650 és a saj6tos fejtartós magabiztossógot,
er6t sugall. A nagy egységen belnl a hangsulyosabb részeket er6tel jesebb mi ntózÓ$sal, gazdagabb fény-6rnyék
jótékkal emeli ki. A realisztikus célzatu római portrészobrószat egyik jellemz6 alkotósa.
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40. Marcus Aurelius

lovasszobra

i.u.

170. Róma

A realisztikus ábrázolásm6d a szobor minden részletén érvényre jut. A hatalmas, erős, lovon ulő cs6sz6r nyugodt
mozdulatával szemben a ló mozgása eleven, ez különösen
az ideges fejtartásban és az' első láb heves iTlOzgásában
jut kifejezésre.
A ló könnyedén hordozza sulyos levosöt ,
Ló és lovas azonban nem képez olyan szerves egységet,
mint aParthenon
friz ifju lovasai. A ccéször nyugodt moz+
gását a ruha redőzete és lábainak laza tartása is érvényre
juttatja.
Elgondolkodó arca, magas homloka, nyugodt tekintete inkább egy bölcs óllamférfi, mint egy győztes hqd>
vezér benyomását kelti. A szobor nem mutat minden nézetbőJ jól komponált körplasztikát.
Realizmusa, méltóságteljes
megjelenése nagy hatással volt az ut6korra.
41. Táncosnők.,

Sirlelet

A tánc, a mozgás ritmusát fejezi ki el frlzszerü fresk6részlet. Az alakok mozgása sodrö, összefonödö lendületet ad
a sornak. Az utemet a fejek azonos egymásutánja adja meg.
A monoton ismétJődést a völlok,
karok és ruházat lenduletes vonalai teszik mozgalmassá. A hullámzó vonalritmust a
formák és szinek váltakozó ritmusa kiséri.
42.

Pompei -i freskó a Misztérium-vi Hóból

A szobök falait diszitő képek stilusosah alkalmazkodnak
az
adott területhez,
festett, pillérekkel tagolt mezőkbe kerulnek. Az épitészeti keretet ózonben a festő bátran átlépi,
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o pi lIér eré -óflitia a~ alakokat.
Az eleven szinhotás o
víaszos technikának
kösz<:snhet8, mely eredeti színeit,
meleg összhotásót két évezreden át megőrizte.
Az alakok rajza kitUnő mesterségbeli tudásra utol. Az alap és
lezárás vizsz intes tendenciája
harmonikus keretet od a
Fesztelenül mozg6alakoknak.
43.

Pompe i. Freskórészlet.

(Portré)

Határozott,
biztos kezU mesterre utol o finom fény-6rnyék [ötékkol , nemes sztnösszhcnggol mególdott, kifejező tekintetU női portré , A kiemelést o határozott körvonalak és o nagy egységes {ellegu szinfelUletek biztositják o részletekapró/ékos
megoldása mellett. A háttér "pompe l vörös" szinfoltja nemes összhangot teremt
o hUvös zöldek, erenyes s6rgók és meleg bornők között.
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KORAI

KÖZÉPKORI

MÜVÉSZET

A felbomló római világbirodalom colonus-rendszere
a barbár; höditök
katonai szervezetével
pórosulva feudális renddé alakul, melynek fölénye csak lassan tud kibontakozni.
A római császárok elnyomása miatt a keleti misztikus vallások, közrük a kereszténység is, kedvező talajra találnak.
A kereszténység gyorsan tért höditö ideo lógiáj a késóbb, d
tulvilági boldogság igéretévei,
a földi élet megvetésével az
elnyomás legmegbizhatóbb eszközévé válik. A császár világi hatalmát az egyház szentesiti , sőt keleten az egyházi és
vi lági hatalom a császár személyében egyesül.
44. Justinianus

mozaik i.u.

546-48.

Ravenna

A császárt testőreivel és Ravenna érsekével ábrázolja.
A
mozaik szerkezetéből
adódó vonalasság csodálatos szinességben oldódik fel. A esi lIogó arany-háttér
egységesen fogja
össze a sokalakos kompoziciót • A kiemelést diszes öltözettel, a császár feje korül glóriával,
a püspök feje felett
"Maximianus" felirással oldja meg. A kép centrumában.
Justinianus áll. Az arcok, bár vclöszerüek,
egészébe mégis
már a kereszténység tulvilági ünnepélyessége,
merev szer+
tartásossága vegyül •
. 45.

Justinianus

A részlet

mozaik részlete

még pontosabban mutatja a mozaikból természetvonalass6got és az uvegmozalk gazdag,
szinpompáját . Az crony-höt+ér csak optikailag ad

szerüen következő

keleties
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egységes, tUndöklő, csillogó feluletet I amit éppen azzai
ér el, hogya kulönbtsző s6rg6k és okkerek közé elsz6rtan rakja be a csillogó arany köveket. A val6s6gszeru
portré -nyugodt vonaiti diszitő elemekkel,
a ruh6zat geometrikus egyszerusitésével,
összefog6s6val halad az elvonatkoztat6s felé, egyre ink6bb távolodik a realizmust61.
46.

Polo d'

Oro i.u.

10.sz.

A velencei Szt. M6rk-templom egyik legfélteftebb kincse.
A velencei polg6rs6g egykori g~zdags6g6t tanusitja az
1000 kg su Iyu I tömör szinarany keret, mely számos kis
zománcképet feg korül egységes ikonosztázba.
Ezt még
.majdnem 2000 gyém6nt és más drágakő berak6sával diszitették. A muremek Konstantinápolyban
készult, a keleti
ötvösmUvészet és a zománctechnika
magas szinvonal6t
bizonyit ja.
,

47.

S. Apollinare

in Classe belseje

i.u.

6.sz.

A keresztény templomok épité)i átvették a r6mai többhajós, bazilik61is elrendezést.
A f6'haj6 lényegesen nagyobb,
mint a mellékhaj6,
az oszlopsor azonban nem választja
el a teret, hanem bőviti, t6gassá teszi. A templomnak
tengelye,
határozott tráhya van. Az erezetes, szürkés
m6rv6nyoszlopok és az ivsor ritmusa az olt6r felé mutat,
és a templom nevét adó szent alakjában,
mint középpontban z6ru 1.
.

48.

Sta Maria Maggiore

i.u.

4-5.sz.

Róma

Hasonló elrendezésU,
mint a S. Apollinare in Classe, de
a jón fejezetu oszlopokat vizszintes kőgerend6zat
ktsti
össze, mely még határozottabban,
folyamatos vonallal
vezeti a szemet az oltár felé. A gazdag aranyazásu,
kazettás mennyezet és a márv6nymozaikos podlözot vonalai a centrális perspektiva szabályai szerint irányulnak a középpontro,
az oltárra, kifejezésre juttdtva épitészetileg
is a kozépkor eszmei célját. A belső tér az
oldalhajók feletti ablakokról nyeri megvilágitását .
49.

Ábrahám vendégsége

14.sz.

Athén

A szin és a pompa szeretete,
a keleti ornamentális
haj Iam és a szertartásosság jutnak kifejezésre a képen.
A majdnem teljesen szimmetrikus elrendezettség,
a
szereplők szertartásos mozgása, a tér sematikus jelzése, az arany, a vörös és a fekete szinek összhangja
a reprezentáció,
a méltóság kifejezését szo lgöljök , A
kissé megnyult r nemesen karcsu alakok és a találó, kifejező mozdulatok örökérvényüvé váltak, s a festők
azonos formában festik majdnem egy évezreden keresztül. A ruharedők nem emelik ki a testformör , mint a
görögöknél,
hanem öncéluan
csak disz it ésképpen , a
vonalszépség kedvéért alkalmazzák.
Az asztal, ci szék
és a zsámoly diszitésében
is ez a gazdag díszítő szándék jelentkezik.
I
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50.

Illés pr6féta.

14.sz.

Moszkva, Tretyakov Képfár

Határozott körvoncl , egységes szinfeluletek,
erőteljes szinhasználat és fantáziadus díszitő szándék érvényesui az ikonon. Amit az el6'bbi képen a ruhared6'kről elmondtunk, az
itt is érvényes, de ezen tulmenően a hajat, szakállat, sőt
a kezeket és az arcot is dekorativ tendenciával oldja meg.
Ezzel a megoldással az arckifejezés erősen expressziv hatásuv6 válik.
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